Welke regels gelden in de parkeerschijfzone?
Maximaal 2,5 uur parkeren
In de parkeerschijfzone mag alleen worden geparkeerd op plaatsen waar een blauwe streep is
aangebracht. Op andere plaatsen waar geen blauwe streep is, mag niet geparkeerd worden. De
automobilist moet gebruik maken van een parkeerkaart, waarop hij de aankomsttijd instelt. De
maximale parkeertijd is 2,5 uur. Voertuigen met een gehandicaptenparkeerkaart mogen uiteraard
parkeren zonder parkeerschijf.
De grenzen van het gebied
De parkeerschijfzone geldt voor de gehele Molenstraat, vanaf het Oranjeplein tot aan de Meirseweg.
Daarnaast wordt een klein gedeelte van de Prinsenstraat en een deel van de Eikenlaan onderdeel van
de parkeerschijfzone. Ook de Markt en de parkeerplaatsen direct achter het gemeentehuis worden in
de zone opgenomen.
Dagelijks van 9.00 tot 18.00 uur
De regels van de parkeerschijfzone zijn dagelijks – ook in het weekend - van kracht tussen 9.00 uur
en 18.00 uur. Op vrijdag geldt in verband met koopavond een eindtijd van 21.00 uur. Bewoners die
aan het eind van de dag thuiskomen (na 15.30 uur en vrijdags na 18.30 uur) kunnen in de
parkeerschijfzone parkeren tot de volgende ochtend.
Ontheffingen
Om de werking van de parkeerschijfzone niet te belemmeren worden zo min mogelijk ontheffingen
verstrekt. In de nabije omgeving zijn voldoende alternatieve parkeerplaatsen. De loopafstand tussen
woning en parkeerplaats mag daarbij natuurlijk niet te groot worden. Volgens de richtlijnen die in
Nederland gelden, is 100 meter een acceptabele loopafstand. Bewoners die binnen deze straal géén
alternatieve parkeergelegenheid hebben, komen daarom in aanmerking voor één ontheffing per
huishouden.
Ontheffing aanvragen
U kunt vanaf 28 oktober een ontheffing aanvragen door een aanvraagformulier in te vullen. Dit
aanvraagformulier kunt u downloaden via de gemeentelijke website www.zundert.nl of u kunt een
formulier afhalen bij de receptie van het gemeentehuis. Bij deze ontheffingsaanvraag dient u een
kopie toe te voegen van een geldig legitimatiebewijs en een kopie van het kentekenbewijs van uw
auto. Hierna zal bekeken worden of u een ontheffing krijgt of niet. U krijg binnen maximaal 8 weken te
horen of u een ontheffing krijgt toegewezen. Indien u een ontheffing krijgt, dient u de legeskosten van
€ 31,- hiervoor te voldoen. Dit is vastgelegd in de legesverordening 2009.

